
Kəlbəcərdə mövcud olan kilsələr, 
monastırlar qədim Qafqaz Albaniyası 
dövlətinə məxsusdur. Bunu təsdiqləyən 
bir çox tarixi sənədlər var. Erməni 
“tarixçiləri” qədim alban kilsələrini 
saxtakarlıqla erməniləşdiriblər. Tarixİ 
mənbələrdən məlumdur ki, 1830-cu ildə 
çar Rusiyası alban kilsəsini ləğv etdi, al-
ban kilsəsinin bütün mülkiyyətini erməni 
Qriqorian kilsəsinə verdi və erməni 
keşişləri bu kilsələri mənimsəməyə 
başladılar. Prezident İlham Əliyev 
deyib ki, Qafqaz Albaniyasının tarixi-
ni silmək, unutdurmaq Ermənistanın 
başlıca məqsədi idi: “Amma biz imkan 
vermədik. Azərbaycanda bu məsələ 
ilə bağlı kifayət qədər böyük elmi baza 
var, əsərlər var. Bu əsərlər nəinki elm 
ictimaiyyətinə, bütövlükdə, dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılır və çatdırılmalıdır”

Qeyd edək ki, Kəlbəcər nəinki 
İslam tarixi abidələri ilə, həmçinin 
qədim alban qalaları və məbədləri ilə 
zəngindir. Rayonun zəngin sərvətləri, 
o cümlədən tarixi-mədəniyyət abidələri 
erməni vandalizminə məruz qalıb. 
Bu abidələrdən biri də Xudavəng 
məbəd kompleksidir. Hələ eramızın ilk 
əsrlərindən başlayaraq, Qafqaz Albani-
yasında xristianlıq yayılıb və IV əsrdə 
Albaniya hökmdarı Urnayr tərəfindən 
xristianlıq dövlət dini elan edilib. Alba-
niya ərazisində tikilən ilk məbədlərdən 
biri Xudavəng kompleksi olub. Onu 
da qeyd edək ki, Xudavəng məbəd 
kompleksi qonşu xalqların dini memarlıq 
tikililərindən tamamilə fərqli quruluşa və 
xüsusiyyətlərə malikdir. Kompleks alban 
yepiskopunun iqamətgahı və mühüm 
mədəni-maarif mərkəzi olub.

Bakı Dövlət Universitetinin professo-
ru, tarixçi-alim İbrahim Zeynalov bildirib 
ki, məbəd Kəlbəcər rayonunun Vəng 
kəndində, Tərtər çayının sol sahilində 
xüsusi yonulmuş daşlardan inşa edilib. 
Məbədin yeri seçilərkən müdafiə möv-
qeyi də nəzərə alınıb. Möhtəşəm divar-
larla əhatə olunan ibadət kompleksləri 
hərbi münaqişə vaxtı nəinki kahinlərin, 
həmçinin ətraf kəndlərin sakinləri 
üçün sığınacaq yeri olub. Kompleksin 
ən qədim tikintisi baş məbəd hesab 
edilir. XII-XIII əsrdə tikilmiş günbəzli 
məbədlər bu kompleksə daxildir. Bunlar 
Arzu xatun və İgid Həsən məbədləridir. 
Xudavəng kompleksi orta əsrlər 
memarlığı nümunələrini – yaşayış 
evlərini, mehmanxananı, kitabxananı, 
yeməkxananı özündə birləşdirən nadir 
hallarda rast gəlinən bir məbəddir. 
Kompleks “Dünya əhəmiyyətli daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələri”nin siyahı-
sına daxil edilib.

Rayonun Vəngli kəndi ərazisində 
olan Gəncəsər monastırı Qafqaz Albani-
yası katolikoslarının iqamətgahı olmaqla 
yanaşı, alban knyazları Cəlalilərin və 
katolikosların türbəsi də olub.

Elmi ədəbiyyatda Xəznədağ məbədi 
adı ilə tanınan Gəncəsər monastır 
kompleksinin əsas tikililəri XIII əsrdə 
inşa edilib. XIII əsrdən XIX əsrə qədər 
Gəncəsər monastırı Qafqaz Albaniyası-
nın dini və mədəni mərkəzi olmuşdur.

Gəncəsər monastır kompleksi kilsə, 

xüsusi giriş salonu və yardımçı binalar-
dan ibarətdir. Kompleks cənub və qərb 
tərəflərində iki qapısı olan qala divarları 
ilə əhatə olunmuşdur. Şimal və cənub 
divarlarına hücrələr və yardımçı binala-
rın bir sıralı otaqları birləşir. Kompleksin 
cənub qapısına yaxın olan kilsənin 
əsasını 1216 – 1238-ci illər arasında 
Alban knyazı Həsən Cəlal qoymuşdur.

Kəlbəcər işğal altında olduğu 
dövrdə ermənilər bu monastırı “Qan-
zasar” erməni monastır kompleksi kimi 
dünyaya təqdim etmişlər.

Kəlbəcər rayonu İstisu mineral ehti-
yatı və “İstisu” sanatoriyası ilə dünyada 
tanınıb. İstisu sanatoriyası Kəlbəcərin 

qərb hissəsində – silsilə dağ yamacla-
rında yerləşir. İstisu mineral bulaqları 
1138-ci ildə güclü zəlzələ zamanı yerin 
qabarması, çatlaması nəticəsində 
əmələ gəlib.

Kəlbəcərdəki İstisuyun tikililəri 1920-
ci illərin sonlarından inşa edilməyə 
başlanmışdır. 1951-ci ildə Yuxarı 
İstisuda vannalar və kurort xəstəxanası, 
mehmanxana tikilmişdir.

Rayonun tarix-diyarşünaslıq muzeyi 
1982-ci ildə yaradılmışdır. Muzeyin 
həyəti 900 kvadratmetrdən artıq olub. 
Muzey eksponatları bir dəhlizdən, 3 
kabinetdən, 9 nümayiş salonundan və 
içərisində 30 mindən çox eksponat olan 
zəngin bir fonddan ibarət idi. Muzeyin 
çöl divarlarında 2037 rəng çaları olan 
daşlardan istifadə edilib. Bu divarlarda 
daşdan düzəldilmiş müxtəlif naxışlar, 
kənd təsərrüfatı alətləri, Bəbir və çöl 
keçisi fiqurları, nehrə, qazan, tuluq və 
bir çox əşyaların daşdan çəkilmiş şəklini 
görmək olardı. Muzeyin həyətində daş-
dan yonulmuş 14 qəbirüstü at və qoç 
heykəlləri nümayiş etdirilirdi. 

Mütəxəssislər Kəlbəcər tarix-diyar-
şünaslıq muzeyini həm də geologiya, 
arxeologiya, incəsənət və səs muzeyi 
adlandırırdılar. O vaxtlar Bolqarıstan, 

Hindistan, Çin, ABŞ, Almaniya, İtaliya, 
Kanada, Avstraliya, İran, Finlandiya və 
bir çox başqa ölkələrin 150-dən çox 
alimi Kəlbəcər muzeyinin eksponat-
ları ilə tanış olub, orada araşdırmalar 
aparmışdılar.

Kəlbəcər tarix-diyarşünaslıq muzeyi 
1993-cü ilin aprel ayına qədər fəaliyyət 
göstərmiş, həmin vaxt Ermənistan or-
dusu tərəfindən məhv edilmişdir. Onun 
eksponatlarının böyük əksəriyyətini 
xilas etmək mümkün olmamışdır.

Kəlbəcər rayonunda olan dağ 
qalaları içərisində ən əzəmətlisi Lev 
qalasıdır. Qala Qanlıkənd ərazisində 
Lev çayının sağ sahilindən 600 metrə 

yaxın məsafədə meşəli uca dağ belində 
salınmışdır.

Üç tərəfdən sıldırım qaya və 
uçurumlarla əhatə olunmuş qalanın 
uzunsov, dağ relyefinə uyğun mürəkkəb 
plan quruluşu var. Yalnız şimal-qərb 
tərəfdəki dar cığırla qalanın şimal-şərq 
ucundakı tək giriş qapısına qalxmaq 
olur. Qalanın içərisinin uzunluğu 90 
metrə yaxın, eni 3,5 -4,0 metr arasında-
dır. Onun içqalası qala ərazisinin hün-
dür cənub-qərb küncündə yerləşir. Lev 
qalası çevrəsindəki dağlarda mövcud 
olan gözətçi qüllə və kiçik peyk qalalar 
sisteminə daxil idi. Bu dağlardan biri 
onun zirvəsində olan qalanın funksiya-
sına uyğun adını saxlamışdır – Qaravul 
dağı.

 Qaravul dağından isə başqa bir 
qala – Comərd qalası görünür. Lev 
qalası XIII–XIV yüzilliklərin abidəsidir.

Löh qalasının adı qalanın formasını 
tamamlayır. Qalanın beli dəvə boynu-
na oxşayır. Qalaları tədqiq edənlərin 
fikrincə, bu qalalar karvan yolları-
nın üstündə tikilirmiş ki, bununla da 
həmin yollara nəzarət olunurmuş. Löh 
qalasının başında qayadan yonulmuş, 
dərinliyi 3-5 metrə çatan quyular var 
ki, burada ya ərzaq, ya da su saxlanı-

lırmış. Qalanın Lev çayı istiqamətində 
iki mağara aşkar olunmuşdur ki, bura 
ən qədim insan məskənləri hesab 
olunur. Yayda olduqca sərin, qışda isə 
isti olan bu mağarada istənilən ərzaq 
məhsulunu bir ay saxlamaq olurdu, 
keyfiyyəti itmirdi. 

Kəlbəcər qalalarının icərisində ən 
yüksəklikdə yerləşəni Comərd qalasıdır. 
Kəlbəcərin ərazi etibarı ilə ən böyük 
sahəsi sayılan Tutquçay dərəsinə 
gedən yolun üstündəki Comərd 
kəndindən xeyli yuxarıda, qayalıq ba-
şında tikildiyi üçün “Comərd qalası” kimi 
tanınmışdır.

Qaraçanlı və ya Ulu xan qalası 
Kəlbəcərdən yuxarıda, Qaraçanlı 
kəndinin yaxınlığında, Kəlbəcərdən 
İstisuya gedən gedən yolun solunda, 
Tərtərin sol sahilindədir. Qalaça adı ilə 
tanınan bu gözətçi məntəqəsinə gizli 
su yolu da var idi. Qalanın sağ yanında 
Qaraçanlı çayına kimi böyük bir çınqıllıq 
var. Həmin çınqıllığın altı ilə qalaya bir 
yol çəkilib. Bu gizli yol çayın göllənən 
yerinə kimi enirdi.

Burada başqa bir möcüzə də diqqəti 
çəkirdi: bir bulaqdan 5-6 dəqiqədən 
bir gah xalis mineral, gah da təmiz su 
çıxırdı. 

Daha çox dağıdılmış və məhv 
edilmiş qalalardan biri də Qalaboynu 
qalasıdır. Qalanın içərisində 200-dən 
çox binanın kalafa yerləri var. Buraya 
da dağlardan yeraltı su xətti çəkilibmiş.

Kəlbəcər ərazisindəki qala və 
abidələr sırasına daxil olanlardan 
biri də Laçınqayadır. Qala monqollar 
tərəfindən dağıdılmış, əhali qılıncdan 
keçirilmişdir. Gəncəli tarixçi Kirakosun 
məlumatına görə, insan qanı qayalar 
arasından sel kimi axıb Tərtər çayını 
qırmızıya boyamışdı.

Bu qalanın sağ sahilindəki çınqıllıq-
dan çaya bir yeraltı gizli yol salınmışdır. 
Bunlardan başqa, İstisu kurortun-
dan yuxarıda, Kəlbəcər şəhərinin alt 
hissəsində, Çəpli kəndinin ərazisində, 
Zar və Mollabayramlı kəndlərinin 
səmtində və başqa yerlərdə də qədim 
qalaların qalıqları mövcuddur. 

Yuxarıda bəhs etdiklərimiz 
Kəlbəcərin tarixi abidələrinin bir qis-
mıdir. İşğaldan azad edilmiş bu dağlar 
diyarında erməni vandalları tərəfindən 
dağıdılmış tarixi mədəni abidələr tezliklə 
bərpa edilərək əvvəlki görkəminə 
gətiriləcək.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Kəlbəcər tarixi abidələr diyarıdır 
P rezident İlham Əliyev Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi 

ilə bağlı xalqa müraciətində bu rayonun qədim tarixi-
mədəni abidələr diyarı olduğunu bir daha vurğuladı. 

Dövlət başçısı çıxışında dedi: “Kəlbəcər bizim qədim 
torpağımızdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. Kəlbəcər ərazi 
baxımından bizim ən böyük rayonlarımızdan biridir. Kəlbəcərin 
tarixi abidələri bizim böyük sərvətimizdir. Həm məscidlər, həm 
kilsələr bizim tarixi sərvətimizdir”.

1 dekabr 2020-ci il, çərşənbə axşamı

Ermənistan dini-mənəvi dəyərlərin 
onlar üçün əsas olmadığını sübut edib 

Deputatın sözlərinə görə, hazırda  paytaxt 
Bakı da daxil olmaqla, ölkəmizdə bir çox 
xalqların nümayəndələri, o cümlədən, minlərlə 
erməni əsilli vətəndaş əmin-amanlıq şəraitində 
yaşayırlar: “Bakının mərkəzində erməni 
kilsəsi və 5000 kitab qorunur. Eyni zaman-
da, Bakıda 3 pravoslav, 1 katolik kilsəsi, 2 
sinaqoq fəaliyyət göstərir. Azərbaycandakı 
birgəyaşayış mədəniyyəti dünyanın tanın-
mış dini liderləri tərəfindən də hər zaman 
yüksək qiymətləndirilib. Müharibə başlayan ilk 
gündən Ermənistan münaqişəyə milli və dini 
don geyindirməyə çalışdı. Belə cəhdlərdən 
biri də Şuşada kilsənin, guya, Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən hədəfə alınması ilə bağlı 
növbəti yalanın tirajlanması idi. Onlar özləri 
kilsəyə xələl gətirərək Azərbaycanı bu kilsəni 
dağıtmaqda günahlandırmağa çalışdılar. 
Ermənistanın xunta rejiminin bu cəhdi də fias-
koya uğradı, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini 
özünə çəkə və qarşıya qoyulan məqsədlərə 
nail ola bilmədilər. Azərbaycandan fərqli 
olaraq, ermənilər işğal olunmuş ərazilərimizdə 
xalqımıza məxsus bütün məscid, məbəd və 
məzarlıqlar, tarixi abidələr, muzeylər, kitabxa-
naları dağıdıb və talan ediblər. İşğal olunmuş 
ərazilərimizdə olan məscidlərimizdə donuz və 
digər heyvanların saxlanılması Ermənistan 
üçün inanc, dini-mənəvi dəyərlərinin əsas 
olmadığını nümayiş etdirir. Onlar bədnam 
əməlləri ilə bunu sübut ediblər.

Bundan əlavə, Qafqaz Albaniyasına 
məxsus xristian məbədləri və rus pravoslav 

kilsələri qriqoriyanlaşdırılıb, Qarabağ ərazisində 
mövcud olan 67 məsciddən 63-ü yerlə-yeksan 
edilib, qalan 3 məscidə isə ciddi zərər vurulub. 

Deputat qeyd edib ki, bu gün Qərbin 
müəyyən dairələrində işğaldan azad olunmuş 
ərazilərimizdəki xristian abidələri ilə bağlı na-
rahatlıq ifadə olunur. Prezident İlham Əliyevin 
də qeyd etdiyi kimi, bu məntiqdən belə çıxır 
ki, müsəlman məscidlərini dağıtmaq olar? 
Bu ikili standartların, islamafobiyanın növbəti 
bariz təzahürüdür. Ermənistan, eyni zamanda, 

öz ərazisində yerləşən tarixi Azərbaycan dini 
abidələrini – İrəvan “Şah Abbas”, “Sərdar”, 
“Hacı Novruz Əli” və digər məscidlərini 
tamamilə uçurub, Göy məscidin arxitektura 
xüsusiyyətlərini dəyişdirib. Yalnız müsəlman 
məscidlərini məhv etməklə kifayətlənməyən 
Ermənistan Şuşadakı İoann Predteça pra-
voslav kilsəsini, digər bölgələrdəki Alban 
məbədlərini qəsb edərək qriqoriyanlaşdırıb, 
Xocavənd pravoslav kilsəsini tamamilə dağıdıb. 
Bu, bir daha onu təsdiq edir ki, Ermənistan 
təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, digər 
dinlərin və xalqların nümayəndələrinə qarşı da 
təcavüz həyata keçirib. Ermənilər tərəfindən 
ən çox təcavüzə məruz qalan abidələrdən 
biri də alban abidələridir. 1836-cı ildə Rusiya 
sinodunun qərarı ilə Alban Katolikosluğu ləğv 
edildikdən sonra onlar ermənilərin davamlı 
təcavüz məruz təxribatlarına məruz qaldılar. 

Bu abidələrin bir hissəi dağıdıldı, bir hissəsi isə 
qriqoryanlaşdırıldı. Bu kimi halların gələcəkdə 
təkrarlanmaması üçün Alban katolikosluğunun 
bərpası və həmin kilsələrin idarəçiliyinin Alban-
udi icmasına verilməsi məqsədəuyğun sayılır. 
Biz ermənilərdən fərqli olaraq, əcdadlarımızdan 
bizə yadigar qalan o abidələrə sahib çıxacaq 
və onları mütləq bərpa edəcəyik, qoruyaraq 
gələcək nəsillərə çatdıracayıq. 

Hazırladı: 
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanda tarixən müxtəlif konfessiyalara və dini məzhəblərə 
mənsub insanlar tolerantlıq, multikulturalizm mühitində yaşayıblar. 
Bu Azərbaycanın uğurlu birgəyaşayış modelidir ki, dünyada çox az 

sayda müşahidə olunur. Ölkəmizdə əsrlərdir ki, bu rəngarəng mühit sülh və 
qarşılıqlı anlaşma çərçivəsində həyat sürməkdədir. Bu münasibətlər müxtəlif 
mərhələlərdən və tarixin ağır sınaqlarından keçərək, özünəməxsus xüsusiyyət 
və çalarlar qazanmışdır. Ermənistan isə əksinə, tarixboyu digər dinlərə, 
onların abidələrinə qarşı dözümsüzlüyü ilə fərqlənmişdir. Bu fikirləri Milli 
Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov bildirib. 

Gözləməyək ki, hamı virusa yoluxsun, 
hər kəsdə immunitet yaransın

“Hər bir xəstəlik müxtəlif insanlar 
arasında fərqli formada keçir. Respi-
rator xəstəliklərin hamısı eyni yoluxma 
yolu ilə ötürülür və onların klinikası 
fərdi xüsusiyyətlər istisna olunmaqla 
müəyyən səviyyədə oxşardır. Lakin 
onlar eyni formada müalicə edilmir. 
Burada antibiotiklərdən düzgün və 
səmərəli istifadə olunması vacibdir. 
Antibiotiklərin istifadəsi təkcə insanlar-
da deyil, bitkilərdə, heyvanlarda, ətraf 
mühit amillərində xüsusi rola malikdir. 
Antibiotiklərsiz bir çox xəstəliklərin qar-
şısını ala bilməzdik, ağırlaşma və ölüm 
halları artardı”.

Antibiotiklərin harada və necə 
istifadəsinə diqqət yetirməyin vacibliyindən 
söz açan N.Mürsəlova bildirib ki, 
antibiotiklərin məqsədli şəkildə istifadə 
olunması sağalmaya kömək edir. Əksinə 
olaraq, antibiotiklər təyinatı üzrə istifadə 
olunmazsa, o zaman xoşagəlməz hal-
lar qeydə alına bilər. Yoluxma şübhəsi 
olan vətəndaş evdə özbaşına xəstəliyin 
simptomlarını azaltmaq üçün lüzumsuz 
olaraq güclü, genişspektrli antibiotiklərdən 
istifadə etdikdə bu, xəstəliyin ağırlaşması-
na gətirib çıxarır. Əgər həmin xəstə ağır-
laşmış vəziyyətdə xəstəxanaya düşürsə, 
həkim onun ağırlaşmış vəziyyətini və ya-
naşı bakterial infeksiyasını müalicə etmək 
məqsədilə antibiotik seçimi qarşısında 
qalır: “Həkim hansı antibiotikin istifadə 
edilməsinə qərar verməyə çətinlik çəkir, 
çünki orqanizmdə həmin antibiotiklərə qar-
şı rezistentlik yaranmış olur. Antibiotiklər 
virus infeksiyalarına yox, yalnız bak-
teriyalara təsir edir. Antibiotiklər yalnız 
həkim tərəfindən təyin olunmalı, özbaşına 
istifadə olunmamalıdır”. 

COVID–19-un yüksək risk qrupu-
na  daxil olan yaşlıların qidalanması və 
immunitetin gücləndirilməsi ilə əlaqədar 
məlumat verərkən ATU-nun Tədris 
Cərrahiyə Klinikasının şöbə müdiri, tibb 
üzrə fəlsəfə doktoru Nurlana Əliyeva 
deyib ki, payız – qış mövsümündə res-
pirator xəstəliklərin artacağı əvvəlcədən 
proqnozlaşdırıldığı kimi, yeni növ ko-
ronavirusa yoluxanların sayında da 
artım olacağı gözlənilən idi. Lakin bunu 
hər kəs bilməlidir ki, COVID–19-dan 
müalicə olunmaq ondan qorunmaqdan 
daha çətindir. Ona görə də, ilk növbədə, 
xəstəliyə yoluxmaqdan özünü gözləmək 
lazımdır. Qorunmaq üçün lazım olan üç 
qızıl qaydanı isə hər kəs bilir. Məsələ 
burasındadır ki, bizim hər birimiz özümüz 
bilmədən daşıyıcı rolu oynaya bilərik və 
maska taxılması həm də ona görə vacibdir 
ki, daşıyıcı olanlar maska taxarkən daha 
çox ətrafdakıları qorumuş olur. Bunun özü 
də sosial məsuliyyətdir. Maska taxılma-
ması nəticəsində xəstəliyin bir daşıyıcı 
olaraq yaşlılara, xroniki xəstəliyi olanlara 
ötürülməsi mümkündür və həmin qrupa 
mənsub olanlar bu xəstəliyi daha ağır 
keçirirlər. O deyib: “Təcrübədən çıxış 
edərək onu da deyə bilərəm ki, qorxu 
hissinin olması da xəstəliyə yoluxmaqda 
çox mənfi rol oynayır, çünki stres immuni-
teti zəiflədən ən vacib səbəblərdən biridir. 
Ən çox şəkərli diabet, onkoloji xəstəlikləri 
olanlar, eləcə də xroniki xəstələr risk 
qrupundadırlar. COVID–19 yayıldığı 
dövrlərdən onu da müşahidə etmişəm 
ki, artıq çəki problemi olanlar bu xəstəliyi 
daha ağır keçirilər. Hətta heç bir xroniki və 
digər xəstəliyi olmayan artıq çəkili insanlar 
yoluxarkən çox ciddi çətinliklə üzləşirlər. 

Şəkərli diabet xəstələrinin risk qrupunda 
olması həm də xəstəliyin şəkərlə qidalan-
masıdır. Ona görə də karbohidratlı qidalar 
maksimum dərəcədə menyudan çıxarıl-
malıdır. Bura təkcə şəkər deyil, ağ çörək, 
duz, un məmulatları, makaron, karbohidrat 
yükü çox olan qidalar daxildir. Həkimlərin 
ən çox arzuladığı orqanizmdə qlükozanın 
normada saxlanılmasıdır. Daha çox təbii 
zülalla zəngin olan ət və süd məhsulları, 
xüsusilə, tərəvəzlərlə qidalanmaq 
məsləhətdir. Meyvədən də çox tərəvəzə 
üstünlük verilməlidir, çünki meyvənin də 
tərkibində şəkər çox olur. Qəbul edilən 
mayelər içərisində ən çox sudan istifadə 
edilməsi düzgündür. Suyu dadlandırmaq 
da olar, onun içərisinə limon, darçın çubu-
ğu, portağal qabığı və s. atmaq da olar”.  

TƏBİB-in infeksion xəstəliklər üzrə 
işçi qrupunun rəhbəri, həkim – infeksio-
nist Vasif Əliyev deyib ki, sevindirici haldır 
ki, müharibəni qələbə ilə başa vurduq. 
Buna görə də vətəndaşlar həm qələbə 
sevincini paylaşmaq məqsədilə, həm də 
şəhidlərimizin dəfnində kütləvi toplaşırlar. 
Bu zaman maskadan istifadə olunmaması 
və ya düzgün taxılmaması müşahidə olu-
nur. Həmçinin ara məsafə də gözlənilmir. 

Bu da virusun yayılma riskini artırır. Bizə 
müraciət edən xəstələr arasında da ən çox 
yoluxma halı yas mərasimlərində iştirakdan 
sonra qeydə alınıb. Ona görə də məsafə 
saxlanılması, xüsusilə, qapalı məkanlarda 
və sıx toplanma yerlərində maska istifadəsi 
vacibdir. Kimin virus daşıyıcısı olduğunu 
yoxlanmadan kimsə bilməz. İnsan virus 
daşıyıcısı olub, xəstəliyi erkən dönəmdə 
simptomsuz da keçirə bilər və ya  xəstəlik 
heç bir simptomla özünü göstərmədən 
də ola bilər. Ona görə də hər bir insana 
potensial virus daşıyıcısı kimi yanaşmalı və 
özümüzü ondan qorumalıyıq. 

Həkimin sözlərində həqiqət var. Bu 
gün ünsiyyətdə olduğun birinin 3 gün 
sonra virusa yoluxduğunu eşidirsən. 
Koronavirusun inkubasiya dövründə yo-
luxdurma xüsusiyyətinin daha çox olduğu 
səbəbindən sən də daşıyıcı ola bilərsən. 
Ola bilsin ki, səndə heç bir simptom olma-
sın və xəstələnməyəsən. Daşıyıcı kimi isə 
başqasını yoluxdurub onun hətta xəstəliyi 
ağır keçirməsinə səbəb olarsan. Ona görə 
də mütəxəssislər dəfələrlə bildirirlər ki, 
virus aramızdadır, kimi harada, necə ya-
xalayacağını kimsə bilmir. Ehtiyatlı olmaq 
yoluxmamağın əsas səbəblərindən biridir. 

TƏBİB-in İdarə Heyəti yanında tibbi 
- elmi komitənin sədri, professor Akif 
Qurbanov deyib ki, Vətən müharibəsi 
başlayanda biz vətəndaşlara müraciət 
etdik ki, virusa az yoluxma halları və 
az xəstələnmə halları qeydə alınması 
üçün hər kəs əlindən gələni etsin. Çünki 
bizim səhiyyə sistemimiz həmin dövrdə 
orduya xidmət etməlidir: “Bu məsələ 
aktuallığını saxlayır. Çünki hələ də yaralı 
əsgərlərimizin müalicəsi davam edir. Hər 
birimiz səhiyyə sisteminin yüklənməsinə 
səbəb olmamağa çalışmalıyıq. Yoluxma 
sayı çox olduqca, xəstələnmə hallarının 
sayı, nəticədə isə ağır xəstələrin sayı artır. 
Onların da müalicəsi xəstəxanalarda apa-
rılır. Həmin xəstələrə tibb işçiləri xidmət 
edirlər. Yaralı əsgərlərə də tibbi xidmətin 
göstərilməsinin vacibliyini unutmamalıyıq”.

Virusa yoluxmamaq üçün qorunma 
tədbirlərinə əməl etməyin vacibliyindən 
söz acan professor bildirib ki, hamımız 
qorunma tədbirlərinə, qaydalara ciddi 
əməl etsək, o zaman yoluxma saylarını 
azalda bilərik. Vətəndaşların bir qisminin 
məsuliyyət nümayiş etdirməsi ilə buna 
nail ola bilmərik. Qorunma tədbirlərinə, 
hamının bildiyi qaydalara düzgün riayət 

edilməlidir. O, həmçinin virusa yaxalanma-
maq üçün taxılan maskalardan danışaraq 
deyib: “Maska tənəffüs yollarını örtmürsə, 
bu, onu nəyinsə xatirinə gəzdirməkdən 
başqa bir şey deyil. Qapalı məkanlarda, 
sıx təmasların olduğu yerlərdə maska 
istifadəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 
Bilməliyik ki, maskanı hələ uzun müddət 
istifadə etməliyik. Çünki pandemiyaya hələ 
qalib gəlməmişik. Digər tərəfdən, məsafə 
saxlanılması vacibdir. Əgər bu, mümkün 
deyilsə, maskanın düzgün istifadəsi bizi 
yoluxmadan qoruyar. Maska taxılması, 
məsafə saxlanılması, əl gigiyenasına əməl 
edilməsi nəinki koronavirusdan, mövsüm 
üçün xarakterik olan digər respirator infek-
siyalardan da qorunmağımıza kömək edir. 
Həmin qaydalara əməl olunsa, yoluxma 
saylarında əhəmiyyətli azalmaya şahid 
ola bilərik. Daha biz gözləməməliyik ki, 
hamı yoluxsun, xəstələnsin, hər kəsdə 
immunitet yaransın, sonra yoluxma sayları 
azalmağa başlasın. Bu, çox uzun müddət 
vaxt aparar və koronavirus səbəbindən 
vəfat edənlərin sayı çox ola bilər”.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

H azırda bütün dünyada pandemiyanın kulminasiya dövrü yaşanır. Bir çox 
ölkələrdə yenidən qapanmalar tətbiq olunur. Havaların soyuması da 
yoluxmanın artmasına təsir edir. Havalar soyuyarkən təkcə koronavirus 

deyil, bütün respirator infeksiyalar üçün münbit şərait yaranır. Buna səbəb 
insanların daha çox qapalı məkanlara üz tutmasıdır. Bu zaman təmaslar artır, 
məsafə minimuma enir. Təbii ki, nəticədə, xəstə insanlardan virusun yoluxması 
daha da asanlaşır. Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada koronavirusa 
yoluxmada qeydə alınan artımı bununla izah etmək olar. Səhiyyə Nazirliyinin 
İctimai Səhiyyə və Sanitariya – Epidemioloji Nəzarət şöbəsinin müdiri Nəzifə 
Mürsəlova Ümumdünya antimikrob preparatlardan düzgün istifadəyə dair 
maarifləndirmə həftəsinə həsr olunmuş virtual mətbuat konfransında deyib 
ki, hazırda hər birimizin koronavirusa yoluxmama ehtimalı çox aşağıdır. 
Son həftələrin göstəriciləri xəstəliyin dinamikasında xoşagəlməz artım 
olduğuna işarə edir. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Onun sözlərinə görə, 
xəstəliyin, ağırlaşmış halların, ölüm saylarının artımına səbəb xəstə tərəfindən 
infeksiyanın düzgün idarə olunmamasıdır:
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